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مقدمة الكتاب املدرسي

تشهد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مرحلة فارقة من تاريخ التعليم فى مصر حيث 
انطلقت هذا العام إشارة البدء فى التغيير اجلذرى لنظامنا التعليمى بدًءا من مرحلة رياض 

األطفال حتي نهاية املرحلة الثانوية )تعليم ٢(، لتبدأ أولى مالمح هذا التغيير من سبتمبر 
٢٠١٨ عبر تغيير مناهج مرحلة رياض األطفال والصف األول االبتدائي مع االستمرار في 

التغيير تباعًا للصفوف الدراسة التالية حتي عام ٢٠٣٠.

تفخر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن تقدم هذه السلسلة التعليمية اجلديدة، ولقد 
كان هذا العمل نتاجًا للكثير من الدراسات واملقارنات والتفكير العميق والتعاون مع الكثير 
من خبرات علماء التربية فى املؤسسات الوطنية والعاملية لكي نصوغ رؤيتنا في إطار قومي 

إبداعي ومواد تعليمية ورقية ورقمية فعالة.

تتقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بكل الشكر والتقدير ملركز تطوير املناهج واملواد 
التعليمية كما تتقدم بالشكر ملستشارى الوزير للمناهج والطفولة املبكرة وكذلك تخص بالشكر 
والعرفان مؤسسة ديسكفري التعليمية، مؤسسة نهضة مصر، مؤسسة لوجنمان مصر، منظمة 

اليونيسف، منظمة اليونسكو، خبراء التعليم في البنك الدولي، خبراء التعليم من اململكة 
املتحدة واساتذة كليات التربية املصرية ملشاركتهم الفاعلة في إعداد إطار املناهج الوطنية 
مبصر، وأخيًرا أشكر كل فرد بقطاعات وزارة التربية والتعليم وكذلك مديري عموم املواد 

الدراسية الذين ساهموا في إثراء هذا العمل.

إن تغيير نظامنا التعليمي لم يكن ممكنا دون اإلميان العميق للقيادة السياسية املصرية 
بضرورة التغيير، فاإلصالح الشامل للتعليم في مصر هو جزء أصيل من رؤية السيد الرئيس 

عبد الفتاح السيسي إلعادة بناء املواطن املصري، و لقد مت تفعيل تللك الرؤية بالتنسيق 
الكامل مع السادة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والشباب والرياضة.

إن نظام تعليم مصر اجلديد هو جزء من مجهود وطنى كبير ومتواصل لالرتقاء مبصر الي 
مصاف الدول املتقدمة لضمان مستقبل عظيم جلميع مواطنيها.





كلمة السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

يسعدني أن اشارككم هذه اللحظة التاريخية في عمر مصرنا احلبيبة بإطالق نظام التعليم 
والتعلم املصري اجلديد والذي مت تصميمه لبناء إنسان مصري منتمي لوطنه وألمته العربية 

وقارته األفريقية، مبتكر، مبدع، يفهم ويتقبل اإلختالف، متمكن من املعرفة واملهارات 
احلياتية، قادر على التعلم مدى احلياه وقادر على املنافسة العاملية.

لقد آثرت الدولة املصرية أن تستثمر في ابنائها عن طريق بناء نظام تعليم عصري مبقاييس 
جودة عاملية كي ينعم ابناؤنا وأحفادنا مبستقبٍل أفضل وكي ينقلوا وطنهم "مصر" إلى 

مصاف الدول الكبرى في املستقبل القريب.

إن حتقيق احللم املصري ببناء اإلنسان وصياغة الشخصية املصرية هو مسؤولية مشتركة 
بيننا جميعًا من مؤسسات الدولة اجمعها وأولياء األمور وأسرة التربية والتعليم وأساتذة 
اجلامعات ومنظومة اإلعالم املصري. وهنا أود أن أخص بالذكر السادة املعلمون األجالء 
اللذين ميثلون القدوة واملثل ألبنائنا ويقومون بالعمل الدؤوب إلجناح هذا املشروع القومي.

انني أناشدكم جميعًا أن يعمل كٌل منا على أن يكون قدوًة صاحلًة ألبنائنا وأن نتعاون 
جميعًا لبناء إنسان مصري قادر على إستعادة األمجاد املصرية وبناء احلضارة املصرية 

اجلديدة.

خالص متنياتي القلبية ألبنائنا بالتوفيق واحترامي وإجاللي ملعلمي مصر األجالء.

د. طارق جالل شوقي
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
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صورتى الشخصية
الفصل األول

من أكون؟





2

ارسم صورة لنفسك، واكتب اسمك.
صورتى الشخصية



3

صورتى الشخصية

ارسم ما حتب من الفاكهة واخلضراوات.

طماطم جزرموزِعَنب

الفواكه واخلضراوات



4

طعامي المفضل
ارسم طعامك الـمفضل.



5

األمهات واآلباء

حواسي اخلمس
لون اجلزء  املسئول عن:
البصر ... باللون األزرق

السمع ... باللون األصفر
اللمس ... باللون األخضر 
التذوق...... باللون األحمر

الشم ...... باللون البرتقالى 



6

نحن متشابهون
الحظ أوجه التشابه فى الصور أمامك.

أكمل الرسم ليشبه هذه الصور. 



7

األمهات واآلباء

األشكال التي أراها
لون: الدوائر باللون األزرق، املربعات باللون األصفر، املستطيالت باللون األخضر، 

املثلثات باللون األحمر



8

ارسم شكاًل
ارسم شكاًل حتبه، استخدم لونك املفضل.



9

األمهات واآلباء

لعبتي الـمفضلة
استخدم األشكال السابقة لرسم لعبتك املفضلة.
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أنا وصديقي متشابهان
 ارسم صديقك. 

وضح التشابه بينكما.



11

األمهات واآلباء

شكل يدي
ضع كفك على الورقة، حدد شكله بالقلم.



12

صورتي الشخصية
ارسم صورتك باستخدام األشكال التي تعرفها.

اسمي



13

األمهات واآلباء

أشيائي املفضلة
ارسم أربعة أشياء حتبها، استخدم األشكال التي تعرفها.  



































XXXX

من أكون؟

مدرستي
الفصل الثالث





30

تتبع: دائرة، مستطيل، مربع، مثلث. 
أشكال في المدرسة



31

مدرستي

5   4   3   2   1

ارسم أحد األشياء فى القاعة. 
مرة واحدة، مرتان، ثالث، أربع، أو خمس مرات. ارسم دائرة حول العدد الذي 

قمت برسمه كل مرة.

أشياء في القاعة



32

ارسم ما تراه عندما تخرج من القاعة إلى الهواء الطلق.
خارج القاعة 



33

مدرستي

اختر شيئا خشن امللمس.
ضع ورقة فوقه، حرك قلمك فوق الورقة. 

بصمة الشكل



34

استخدم بعض األشكال ) مربع - مستطيل - مثلث - دائرة( لرسم 
شىء واحد. تراه في القاعة.

أشياء في القاعة



35

مدرستي

صل كل شكل ملون مبا يشبهه من األشكال غير امللونة. 
تصنيف األشكال



36

صل بني النشاط واملكان اخلاص به. 
ارسم دائرة حول مكانك املفضل.

أماكن في املدرسة 



37

األمهات واآلباء
في املكتبة

ارسم نفسك في املكتبة، وضح ما تقوم به في املكتبة.



في القاعة 
استِمع بانتباه إلى املعلم. عد األشياء التي تراها.

38



عاِمل املدرسةالسكرتيرة

الزائرة الصحيةاملعلم

39

مدرستي

ارسم أداة تساعد العامل في القيام بعمله.
مهن ... وأدوات



40

ر في املهنة التي ميكن أن تختارها. تخيل وارسم صورتك وأنت  فكِّ
نها. ارسم إحدى األدوات  تعمل. ارسم املالبس التي سترتديها ولوِّ

نها. التي ستستخدمها ولوِّ

مهنتي في املستقبل



41

مدرستي

ارسم القاعة.
قاعتى 



42

ارسم أحد األماكن املفضلة لك داخل املدرسة.
داخل املدرسة





صغار احليوانات
الفصل األول

العالم من حولي





44

ارسم صورة ألحد أفراد أسرتك مثل األب واألم وهو يعتني بك. 
أحتاج إلى رعايتك



45

صغار احليوانات

صل بني النشاط والشخص الكبير الذي يساعدك في القيام به.
ماذا أفعل كل يوم؟



46

مراحل احلياة
اكتب عدًدا يطابق عدد األشخاص الذين تراهم في كل صورة. 



47

صغار احليوانات

مراحل منو احلصان
ن  ن احلصان الصغير باللون األصفر. لوِّ ن احلصان الرضيع  باللون األزرق. لوِّ لوِّ

احلصان البالغ باللون األحمر.  



48

الحظ احليوانات
ارسم دائرة حمراء حول احليوانات التي لها ساقان. ارسم دائرة 

زرقاء حول احليوانات التي لها أربع سيقان.  

 كم عدد احليوانات التي لها ساقان؟ 
كم عدد احليوانات التي لها أربع سيقان؟ 

أربع سيقانساقان



ساقان

أربع سيقان

49

صغار احليوانات

ساقان وأربع سيقان
ارسم حيواًنا له ساقان. وارسم حيواًنا آخر له أربع سيقان.



ارسم إحدى رغباتك في املستطيل املوجود باألسفل.

50

أحتاج .........
أرغب ...........

ارسم أحد احتياجاتك في املستطيل املوجود باألسفل.

أحتاج
أرغب



51

صغار احليوانات

تلبية احتياجاتي
اكتب الشخص الكبير الذى يساعدك فى تلبية احتياجاتك التالية: اكتب حرف ]م[ 

اختصاًرا لكلمة )أمي(. وحرف ]ب[ اختصاًرا لكلمة )أبي(. حرف ]ج[ اختصاًرا لكلمة 
)جدي(. وحرف ]خ[ اختصاًرا لكلمة )خالتي(. وحرف ]ع[ اختصاًرا لكلمة )عمي(.  



52

أسجل مالحظاتى:
ارسم صورة ُتظهر حيواًنا رأيته أو إشارات تدل على ذلك احليوان. 



53

صغار احليوانات

 أمهات احليوانات
انظر إلى احليوانات الكبيرة. استِمع إلى معلمك، ثم قم باإلشارة إلى احليوان 

املقصود. ارسم دائرة زرقاء حول احليوانات التي تعيش داخل املاء أو بالقرب منه. 
ارسم دائرة خضراء حول احليوانات التي تعيش على اليابسة.



54

متثيل بياني حليوانات اليابسة واملاء
 لون الرسم البيانى لتوضح عدد احليوانات املائية التي شاهدتها. 

5

4

3

2

1

املاءاليابسة
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صغار احليوانات

حيوانات حول العالم
صل بني احليوان وموطنه ثم اكتب العدد. 

الصحراءالغاباتالبحار
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احتفال
ارسم مشهًدا يعبر عن احتفالك بإحدى املناسبات في منزلك. 
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صغار احليوانات

اجلوائز
زيِّن كل جائزة. استخدم الصور لتوضح سبب حصول الشخص على اجلائزة. 
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صغار احليوانات

اجلائزة تذهب إلى....
اكتب اسم احليوان الذى سيحصل على اجلائزة
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XXX

العالم من حولي

كيف أعتنى؟
الفصل الثاني



األمهات واآلباء



62

حّي أم غير حّي؟
ارسم دائرة حمراء حول الكائنات احلية.



مدير املدرسة

فصل 1

 فصل 2

فصل 3

 معمل
الكمبيوتر املكتبة

 معمل
العلوم

63

كيف أعتنى؟

خريطة أم صورة؟
اكتب احلرف )ص( أسفل صورة املدرسة. اكتب احلرف )خ( أسفل صورة 

اخلريطة.



64

فصول السنة
لون فصل السنة املفضل لديك. ملاذا تفضل هذا الفصل؟





الصيفالصيفالشتاءالشتاء

65

املالبس املناسبة
صل بني املالبس والفصل املناسب من فصول السنة. 





67

ا فى بيئته بقاء النبات أو احليوان حّيً
ارسم دائرة حول أجزاء محددة في النباتات واحليوانات ترى أنها 

تساعدها على البقاء حية فى بيئتها.  



68

كيف أعتنى؟

حيوان خارق
ارسم حيواًنا من خيالك له أجزاء خاصة تساعده على البقاء حّيًا فى بيئته. 



6969

مراحل احلياة
ن كل اجملموعات.   لوِّ

فراشة

ضفدعة

دجاجة

إنسان





71

حافظ على نظافتك 
رتِّب الصور التالية ترتيًبا صحيًحا باألرقام.  

7١



72

كيف أعتنى؟

أجزاء النبات
تتبع بالقلم احلرف األول من كل جزء من أجزاء النبات. 

ذور

هرة

وراق

اق



؟
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طبق السلطة
ارسم دائرة حول األطعمة التى يتكون منها طبق السلطة الذى حتبه. 



74

كيف أعتنى؟

ابحث
ارسم دائرة حول ما يحتاجه النبات. 
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ألبوم صورى.
ضع صورتك في املربع العلوي، ثم اكتب أو ارسم الكائنات احلية التى 

تراها فى صورتك باملربع السفلى. 

الصق صورتك

ارسم أى كائنات حية  تراها 
فى الصورة:



76

كيف أعتنى؟

ألبوم صورى
ضع صورتك  في املربع العلوي ثم اكتب أو ارسم األشياء غير احلية 

التى تراها فى صورتك باملربع السفلى. 

الصق صورتك

ارسم أى أشياء غير حية تراها فى الصورة:
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أدوات املزرعة
ن مجموعات من هذه األدوات. َكوِّ
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كيف أعتنى؟

أنا فالح.
ارسم صورة لنفسك كفالح في املربع األول. في املربع التالي، ارسم صورة 
للمحاصيل التي تزرعها.  وفي املربع األخير، ارسم صورة ألداة ميكن أن 

تستخدمها.



79

العناية بالنباتات
 استخدم الصفحتني التاليتني : ارسم خطوات العناية بأحد النباتات، 

ارسم دائرة حول اخلطوة التي ترسمها أسفل كل صورة.



80

كيف أعتنى؟



XXXXX

العالـم من حولي

أين جند الـماء؟
الفصل الثالث
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الـماء من حولي
ارسم صورة للماء في العالـم من حولك.  



83

أين جند الـماء؟

األشياء الـمصنوعة واألشياء الطبيعية
استِمع بانتباه إلى املعلم. انظر إلى النقاط املوجودة أسفل كل صورة.

ارسم دائرة حول األشكال الطبيعية للماء كما تراها فى بيئتك. 



84

الُسُحب، األمطار، الِبَرك
اقرأ كل كلمة مع معلمك. تّتبع األحرف باستخدام القلم. استخدم 

الكلمة في جملة.
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أين جند املاء؟

األمطار ...األمطار تتساقط.
ارسم صورة لتساقط املطر من السحب باستخدام النقاط، واخلطوط واألشكال.  
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املاء في حياتي
ارسم ثالثة استخدامات يوميه للماء. 



النباتاتتساعدني لالستمتاعتساعد 
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أين جند املاء؟

تصنيف استخدامات املاء
صل بني صور استخدامات املاء واجملموعة التى تتبعها.
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املاء ... مهم.
اشرح كيفية استخدام املاء في كل صورة. 



الغربالشرق

الشمال

اجلنوب

89

أين جند املاء؟

خريطة مصر
ن أماكن وجود املاء على اخلريطة باللون األزرق.  لوِّ



حر

هرحيرة

90

البحار، والبحيرات واألنهار
استخدم القلم لتتبع احلرف.



بحيرة ناصر

نهر النيل

البحر املتوسط

91

أين جند املاء؟

املياه في مصر
َضع األرقام ١ و٢ و٣ على اخلريطة في املواضع التي يبدأ منها كل من أشرف 

وندى كل يوم كما فى القصة.  

الغربالشرق

الشمال

اجلنوب
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تنقية املياه
ارسم دائرة حول األدوات التي ترغب مجموعتك في استخدامها لتنقية 

املاء. أرسم أدوات أخرى حتتاجها. 
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زجاجات في النهر
استِمع إلى املعلم. ارسم صورة توضح املشكلة. اكتب عدد الزجاجات 

املوجود في النهر.  
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كيف ميكن أن أساعد؟
م ألبوم صور يعرض وسائل احملافظة  من خالل الصفحتني التاليتني : َصمِّ

على البيئة واستخدام املوارد بطريقة مسئولة. 
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أين جند املاء؟
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